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musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Kookas, tyykikäs, jäntevä, hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. 
Hienot pään tasot, hieman avonaiset luomet, hieman runsaat huulipussit. Kaunis profiili, liikkuu 
hyvin, kaunis musta väri, rauhallinen luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI JV-16 V-16 VSP

Finskilän Adjutant FI10162/16
Lupaava mantteli uros, vielä pehmeä selkä, joka elää erityisesti lanneosastaan. Hyvän pituinen vielä
hieman takaluisu pää, turhan runsaasti huulia, luomet voisivat olla kiinteämmät. Hieno raajaluusto, 
kauniit tassut, vielä ymmärrettävästi kapea edestä. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, löysin kyynärpäin
edestä, kiva luonne.
JUN ERI2

Mi’havana Lancelot FI18716/16
JUN POISSA

Piistar Kvasir FI18194/16
Keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä kallo, kuono-osan pitäisi olla vahvempi, levottomat 
korvat. Kaunis kaula, säkä ja selkä, lyhyt lantio. Sopiva raajaluusto, liikkuu keksipitkällä askeleella,
turhan korkealla kannettu häntä. Hieman raskas harlekiiniväritys, kiva luonne.
JUN EH3

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
Hieman korkeuttaan pidempi uros, oikean pituinen pää, otsapenger saisi olla vahvempi, hieman 
luisu takakallo. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, kauniit raajat ja tassut, hyvä täyteläinen
runko, hieman lyhyt lantio. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, turhan ahtaasti takaa, kaunis musta väri, 
rauhallinen, jalo olemus.
AVO ERI1 SA PU4 VASERT

VALIOLUOKKA

C’mon Pleace Be My Star FI46582/13
Kookas, näyttävä hyväluustoinen uros, maskuliininen pitkä pää, hieman turhankin pitkä kallo. 
Erinomainen runko, hieman lyhyt lantio, kaunis eturinta, hieman niukat, mutta tasapainoiset 
kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu yleisesti ottaen hyvin, mutta hieman takakorkeasti. Kaunis 
musta väri, rauhallinen luonne.
VAL ERI2 SA PU3 VACA



Dane Khan Milo FI38519/11
5½ vuotias, jäntevässä kunnossa oleva uros, pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi, sopivasti 
huulia, hieman kyömykuono. Kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautunut, muuten hyvä runko, mutta 
hieman lyhyt lantio, ohut ongenkoukkumainen häntä liikkeessä. Kaunis musta väri, rauhallinen 
olemus.
VAL ERI

Grand Oak’s Wannab Happyharlekin FI46126/12
Erittäin pitkärunkoinen uros, pehmeyttä selässä, kaunis pitkä pää, erinomaiset tasot, hyvä kuonon 
leveys, korvat saisivat olla paremmin kiinnittyneet. Erinomaiset raajat, kauniit tassut, hieno lantio, 
hyvä musta väri, rauhallinen olemus.
VAL ERI

Grand Oak’s Vin Diesel FI46124/12
Oikeat mittasuhteet, kaunis pitkä pää, hyvä kuonon vahvuus, oikein asettuneet korvat. Erinomainen 
ylälinja, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Väri voisi olla syvempi musta, liikkuu yleisesti 
ottaen hyvin, rauhallinen olemus.
VAL ERI1 SA PU2 CACIB

Grande Gremin’s Famous Freetrik FI48546/14
VAL POISSA

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
Oikeat mittasuhteet omaava komea uros, kaunis säkä, hyvä ylä- ja alalinja, oikea asentoiset raajat, 
hyvät tassut. Riittävästi eturintaa, vahva kallo, hyvä otsapenger, kuono saisi olla pidempi. Liikkuu 
hyvin edestä ja takaa, kaunis väri, ryhdikäs olemus.
VAL ERI3

Mi’havana Jafar At Hoppinghams FI48059/14
Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, joka seistessä parempi kuin liikkeessä. Urosmainen pää, 
mutta kuono saisi olla pidempi, kauniit korvat. Erinomainen eturinta, hieman lyhyt lantio, kaunis 
alalinja, sopusuhtaisesti kulmautunut. Liikkeessä pehmeä selkä, lyhyt taka-askel, kaunis 
harlekiiniväritys, rauhallinen olemus.
VAL ERI4

Piistar Geronimo FI26607/09
Hammastodistus esitetty. Keskikokoinen, keskivahva luusto, hyvät pään tasot, mutta kuono saisi 
olla pidempi, korvien asento saisi olla parempi. Olkavarsi pitäisi olla paremmin kulmautunut, 
huipputason takaosa, kaunis lantio. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Asiallinen harlekiini väri, 
tänään kovassa seurassa ei riitä sijoitukseen saakka.
VAL EH

NARTUT

JUNIORILUOKKA

C’mon Rumor Has It FI55693/15
JUN POISSA

Danemanian Drama Queen FI46723/15



Aivan ihana, mutta kovasti kesken kehityksen. Jäntevä sporttinen, tyylikäs, runko vielä kesken 
kehityksen. Hyvä pään pituus, niukka otsapenger, kaunis kaula. Niukasti kulmautunut edestä, 
erittäin hyvin takaa, hyvä lantion asento. Liikkuu ikäisekseen ominaisella tavalla, hyvä musta väri, 
tarvitsee aikaa.
JUN EH3

Finskilän Ace For Hainaron FI10158/16
Vahva juniori narttu, hyvät pään tasot, jo aikuisen koiran kallo, ikäiselleen sopiva ylälinja, joskin 
hieman lyhyt lantio. Sopusuhtaisesti kulmautunut, riittävästi eturintaa, hyvä harlekiiniväri, luomien 
pitäisi olla paljon kiinteämmät.
JUN ERI2

Finskilän Administrator FI10159/16
12 kuukautta, kauniit mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuonossa riittävä vahvuus, turhan paljon 
huulia. Vielä lyhyt rintakehä, oikea-asentoiset raajat, hyvät tassut, runko kaipaa tilavuutta. Häntä 
saisi olla paksumpi, hyvä musta pohjaväri, mustaksi turhan paljon valkoista, mantteliksi turhan 
vähän, iloinen luonne.
JUN EH4

Finskilän Ambrosia FI10156/16
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, jo tilava runko, hyvä lantio. Oikean pituinen kallo, luisu takakallo, 
aina liian avoimet luomet, hyvät korvat. Oikea-asentoiset raajat, toisella puolella raskas 
harlekiiniväritys, toisella ok, kiva luonne.
JUN ERI1 JV-16

NUORTENLUOKKA

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Kookas, hyväluinen narttu, kaunis, pitkä pää, hieman avoimet silmäluomet, hyvä ylä- ja alalinja, 
oikea-asentoiset raajat. Takaraajoissa ohut karva, vaivaton liikkuja, voisi olla itsevarmempikin, 
muttei esiinny mitenkään häiritsevästi, hyvä musta väri.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA

Jättiläisen Inari Pink FI33035/15
Oikeat mittasuhteet, seistessä parempi kuin liikkeessä. Pitkä pää, niukka otsapenger, saisi kantaa 
korvat paremmin. Asiallinen eturinta, rintakehä voisi olla pidempi, niukasti kulmautunut edestä, 
joka näkyy voimakkaasti liikkeessä. Lyhyt ja korkea etuaskel. Normaalit takakulmaukset.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s Elle Driver FI55679/13
Seistessä näyttävä, kaunis kokonaisuus, hieno pitkä pää, hyvä kaula, hieno runko, raajat ja tassut. 
Sopivasti eturintaa, kaunis väri, liikkeessä ”perässä vedettävä”, pitäisi liikkua reippaammin 
kuitenkin yhdensuuntaiset liikkeet, rauhallinen luonne.
AVO ERI2

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15



Keskikokoinen, keskivahva luusto, hyvä kallo, otsapenger pitäisi olla selvempi, kuonon pitäisi olla 
pidempi. Hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, lyhyt ja pysty lantio, hyvin 
holtittomat etuliikkeet. Kaunis valkoinen pohjaväri, riittävä harlekiini väritys.
AVO EH3

Via Zarmina Dorothy FI12121/15
Vahva, oikeat mittasuhteet, vahva nartun pää, hyvä otsapenger, kuono voisi olla pidempi. 
Terverakenteiset raajat, erinomainen leveä reisi, liikkuu yhdensuuntaisin askelin, hyvä musta väri, 
rauhallinen olemus.
AVO ERI1 SA PN4 VASERT

VALIOLUOKKA

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Erinomainen koko ja luusto, hyvät mittasuhteet, vahva nartun pää, hyvä ilme. Olkavarsi voisi olla 
viistompi, muuten huippu runko, raajat, tassut, ihana harlekiiniväri.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-16 ROP

Genedda D’amour Déesse FI48607/14
Kookas narttu, hyvä pään pituus, kuono saisi olla vahvempi, hieman avoimet luomet, voisi kantaa 
korvansa paremmin. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, hyvä lantio, kaunis valkoinen 
pohjaväri, riittävästi harlekiini kuviointia, lyhyet askeleet.
VAL EH

Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
Keskikokoinen keskivahva, pitkä pää, niukka otsapenger, kuono saisi olla vahvempi. Suora 
olkavarsi, kaunis ylä- ja alalinja. Hieno takaosa, liikkuu kovin korkein askelin edestä. Kaunis musta 
väri.
VAL ERI2 SA PN3

Grandisons Judgement Day SE30577/2013
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pään sivuprofiili, kuono voisi olla hieman 
vahvempi. Hieno runko, raajat ja tassut, mutta hieman pehmeä selkä seistessä ja liikkeessä. Liikkuu 
hieman sisään kiertyvin varpain edestä, muuten erinomaisesti, kaunis harlekiiniväri.
VAL ERI3 SA

Hoppingham’s Rhythm’n Diamonds FI44081/14
Kaunis ja tyylikäs narttu, erinomaiset mittasuhteet, hyvä nartun pää, turhan avoimet luomet. Voisi 
esiintyä itsevarmemmin, hieman raskas harlekiiniväritys, voisi liikkua pidemmällä askeleella, 
seistessä pretty picture.
VAL ERI4 SA

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
Seistessä feminiininen, oikeat mittasuhteet omaava kaunis narttu. Hyvä kaula, niukasti kulmautunut 
edestä, tarvitsisi eturintaa, hyvä leveä reisi, liikkeessä kovin tehoton takapotku. Kyynärpäät saisivat 
olla kiinteämmin rungossa. Kaunis musta väri, rauhallinen olemus.
VAL EH

VETERANILUOKKA



Catapha’s Cheree FI17256/08
Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Narttumainen, hienopiirteinen pää, oikea-asentoiset raajat, 
hyvät tassut, liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla. Ikäiselleen sopiva korvien hörötys.
VET ERI1 ROP-VET VV-16

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Finskilän
Pientä epätasaisuutta, erityisesti rotudetaljeissa. Pään tyypit varioivat raskaisiin kalloihin ja löysiin 
huuliin on kiinnitettävä huomiota. Perusrungot kunnossa, erinomaiset luustot kautta linjan, terveen 
oloisia koiria. Värit ymmärrettävästi hyvin vaihtelevia, hyvä alku!
KASV1

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

C’mon Reason To Believe FI55697/15
Komea rungon omaava uros. Oikea-asentoiset raajat, vahva uroksen pää, kovin leveä kallo, huulet 
ylärajalla, hieno sininen väri. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta selvästi vaikea hallita kehässä 
vilkkaan luonteensa vuoksi. Luomet pitäisi olla tiiviimmät, saisi käyttäytyä paremmin.
JUN EH

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Hyvä koko ja mittasuhteet, urosmainen vahva pää, vielä luisu takakallo, lanneosassa pientä 
pyöreyttä. Oikea-asentoiset raajat, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja sivulta, 
ahtaasti takaa, hyvä sininen väri. Liikkeessä selkälinja oikenee.
JUN ERI2

Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Hyvä koko ja luusto, hyvä pään pituus, vielä luisu takakallo, kaunis kaula. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeessä hontelo kyynärpäät irti rungosta, tarvitsee aikaa, että 
liikkeet tasaantuvat.
JUN EH

Grandelux Hey Brother SE52997/2015
Hieman pitkärunkoinen uros, urosmainen pää, kuono saisi olla pidempi, turhan runsaasti huulia, 
suora olkavarsi. Kaunis kaula ja säkä, erinomainen takaosa, hieno lantio. Liikkuu ajoittain 
näyttävällä pitkällä askeleella, ajoittain lanne pyöristyy, kaunis väri, kiva luonne.
JUN ERI4

Grandelux High Hopes SE52996/2015



Seistessä näyttävä, erinomaiset mittasuhteet, vahva uroksen pää, kallo ei saisi levitä. 
Sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä lantio. Liikkuu vielä holtittomasti, kaunis sininen väri, liikkuu 
sisään kiertyvin varpain.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT

Grandelux Highway To Hell SE52998/2015
Eriomainen koko ja mittasuhteet, vahva uroksen pää. Hyvä etu- ja takaosa, jo kehittynyt eturinta. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti, voisi esiintyvä paremmin edukseen, hieman levoton. Hyvä sininen väri.
JUN ERI3

NUORTENLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Erinomainen koko ja luusto, aavistuksen pitkärunkoinen uros, urosmainen pää, sopivasti huulia. 
Sopusuhtaiset kulmaukset edessä ja takana. Hieno kaula, liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hieman 
irtonaisin kyynärpäin edestä. Hyvä sininen väri, pienet valkoiset varpaat edessä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB V-16 ROP

AVOINLUOKKA

Doggimainen Katto Kassinen FI48613/13
Komeapäinen uros, hyvät pään tasot, kauniit silmät, ohut, laiha puutteellinen eturinta. Hyvin heikko
takapää, ala-arvoinen näyttelykunto, heikosta, tärisevästi takapäästä hylky.
AVO HYL

VALIOLUOKKA

Artturi FI45500/14
Vahva uroksen pää, hyvät tummat silmät, vankka lakko, todella niukasti kulmautunut edestä, sään 
takana kuoppa. Lyhyt ja pysty lantio, tarvitsee lisää rintaa, hyvä rinnan pituus. Hyvät tassut, voisi 
liikkua paremmalla askeleella.
VAL EH2

Doggimainen Kalevalan Väinämöinen FI48366/12
Hieman pitkärunkoinen uros, hyvä luusto. Hyvät pään tasot, kuonossa riittävä pituus, keskiruskeat 
silmät. Erinomainen etuosa, hieman lyhyt lantio. Takaosa on pehmeä ja painuu, hyvät tassut, 
takaosan pehmeys vaikuttaa arvosanaan.
VAL EH1

Genedda Bien Fait FI44980/12
Sivukuvaltaan hieno, mutta kauttaaltaan liian kapea uros. Hyvä kallo, kuono saisi olla pidempi, 
tarvitsee lisää eturintaa, paremmat kylkiluun kaaret, riittävä polvikulma. Liikkuu yhdensuuntaisesti, 
mutta kapeasti, hyvä väri.
VAL EH3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

C’mon Treasure Girl FI12219/16



JUN POISSA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
Keskikokoinen hieman pitkä lanneosa, vahva hyväilmeinen nartun pää, kauniit korvat. Hyvä pitkä 
kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, kiva lantio. Ikäisekseen erittäin hyvä liikkuja, 
vain hieman löysyyttä kyynäreissä, lupaava tyttö.
JUN ERI2 SA

Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Kaunis sivukuva, pitkä narttumainen pää, kuono voisi olla vahvempi. Riittävästi kulmautunut 
edestä, hyvin takaa, hyvä rodunomainen liikunta. Kantaa itsensä hyvin, hyvä sininen väri.
JUN ERI3 

Grandelux Hot Stuff SE53001/2015
Tyylikäs hyvässä lihaskunnossa oleva juniori, kaunis pää ja ilme. Hyvä runko, raajat ja tassut, 
joskin lantio voisi olla pidempi. Liikkuu ikäiselleen tyypillisellä tavalla, hyvin lupaava.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI JV-16

AVOINLUOKKA

Coeur De Lion D’hongrie Fortuna 4U Finland MET.DOG452/15
Vahva tilavarunkoinen narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Erittäin vahva pää, ei
aivan yhdensuuntaiset pään tasot, punottavat luomet. Oikea-asentoiset raajat, hyvät kulmaukset, 
nätit tassut. Riittävän pitkä lantio, hyvä sininen väri, liikkeet ok.
AVO EH2

Grandisons Kinetic Energy SE55285/2014
Vahva ja tyylikäs, pitkä pää, jossa riittävän yhdensuuntaiset tasot, hyvät huulet, kaunis kaula. 
Oikea-asentoiset raajat, riittävästi kulmautunut edestä. Liikkuu tasapainoisesti, narttumainen 
kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

Astoria RKF4015031
Näyttävä, vahva narttu, vahva mutta silti hyvä ilmeinen pää. Kaunis ylä- ja alalinja, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, turhan raskaat ja lihaksikkaat lavat, jota aiheuttavat leveät etuliikkeet, 
hyvä sivu- ja takaliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Bonel Dana Sofia FI46981/11
Hieman pitkärunkoinen narttu, pitkä hieman ilmeetön pää, saisi olla parempi otsapenger, takaluisu 
kallo. Riittävät etukulmaukset, erinomainen takaosa, liikkeessä selkä elää, hyvä sininen väri.
VAL ERI

Bonel Daylight Princes Åsa FI46982/11
Pitkärunkoinen hieman pehmeä selkäinen, narttumainen pää, jossa saisi olla vahvempi kuono. 
Kaunis säkä, erinomainen etu- ja takaosa. Liikkuu kohtuullisella askeleella, hyvä sininen väri.
VAL ERI3 SA



Bonel Diamante Celeste FI46987/11
Häntätodistus esitetty, ei SKL hyväksymä. Epävarmasti käyttäytyvä narttu, joka ei kanna itseänsä. 
Pitkä pää, hyvin erisuuntaiset tasot, niukka otsapenger voisi kantaa korvansa paremmin. Yleisesti 
ottaen hyvä runko, hieman pysty lantio, heikko takaosa, hyvä sininen väri.
VAL EH

C’mon One And Only FI50958/13
Tyylikäs vahva narttu, joka liikkuu tänään takakorkeasti, keskivahva nartun pää, jossa riittävä 
kuonon pituus. Hyvä runko ja raajat, liikkuu hyvin sivulta, joskin hieman takakorkeasti, hyvä 
sininen väri.
VAL ERI4 SA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Hyvä vahva narttu, hieman pehmeä selkä, hyvä ilmeinen pää. Olkavarsi voisi olla viistompi, hyvä 
vahva takaosa, kantaa itsensä ikäisekseen, hyvin kaunis sininen väri.
VAL ERI2 SA PN4

Queeni Vom Frankenland FI13257/15
Vahvapäinen narttu, hyvät pään tasot, etuasentoinen lapa, hyvä olkavarsi, lyhyt rintakehä, lyhyt ja 
pysty lantio, erinomainen lihaksisto, sporttinen kokonaisuus.
VAL EH

VETERAANILUOKKA

Bonel Zara Odessa FI46709/07
Hyvä koko, sopiva luusto, pikkusievä nartun pää, kaunis kaula, hyvä rynnäs, selkälinja elää 
voimakkaasti. Kauniit tassut, tumma sininen väri. Onnittelut koiran omistajalle, on aina kiva nähdä 
vanhoja koiria.
VET EH1

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Bonel
Tasainen ryhmä, yhtenäiset päät, jossa kuono-osat saisivat olla kautta linjan vahvemmat ja 
otsapenkereet selvemmät, perusrakenne kunnossa.
KASV3

Kennel Doggimainen
Lupaava ryhmä nuoria koiria, lupaavia päitä, joskin on varottava kallojen liikaa leviämistä. 
Terverakenteiset rungot.
KASV2 KP

Kennel Grandelux 
Laadukkaita sinisiä, hyvät vahvuudet, hyvin liikkuvia, mukavia päitä, terverakenteisia.
KASV1 KP ROP-KASV.



keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Danemate Athos FI52507/15
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä koko ja luusto, oikeat mittasuhteet. Vahva uroksen pää, kuono 
voisi olla pidempi, tasapainoiset kulmaukset, hyvin iloinen häntä. Liikkuu ikäiselleen ominaisella 
tavalla, kaunis keltainen väri, hyvä maski.
JUN ERI

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Kehitysvaiheessa oleva hyväraaminen uros. Komea, pitkä pää, ei vielä aivan yhdensuuntaiset pään 
tasot, otsapenger saisi olla selvempi. Kaunis kaula, hyvä säkä, tasapainoisesti kulmautunut. Hieman 
lyhyt lantio, liikkuu ikäiselleen tyypillisellä tavalla, kaunis väri, hyvä maski.
JUN ERI2 SA

Edendane’s Major Diamond FI55361/15
JUN POISSA

Euro Power Jack Daniel’s FI20906/16
Komea tiikeri, hyvät pään tasot, nätti ilme, luomet voisivat olla tiiviimmät. Tasapainoisesti 
kulmautunut, hieman lyhyt lantio. Kaunis juovitus, liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla.
JUN ERI1 SA VASERT JV-16

Euro Power Jack Sparrow FI20902/16
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hieno ilme, yleisesti ottaen hyvä runko ja raajat, tänään pehmeä 
selkä. Sopivasti eturintaa, kaunis keltainen väri, liikkuu ikäisensä tavalla.
JUN ERI3

Maxidan’s Abracadaba DK05389/2016
Erinomainen koko, mittasuhteet ok, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Pää kasvuvaiheessa,
otsapenger puuttuu, kuono saa vahvistua. Seistessä hyvä ylä- ja alalinja, liikkeessä vielä 
ymmärrettävästi löysä, hyvä väri & maski.
JUN ERI4

Red Rublev Nietzsche FI56155/15
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Hoppingham’s I’m Rumor Hot Rumor FI28764/15
Keskikokoinen, hyväluustoinen oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää ja ilme, voisi kantaa 
korvansa kauniimmin. Kaunis ylä- ja alalinja, liikkuu edestä lyhyin korkein askelin, takaa ok. 
Tumma tiikeri, korkea häntä, iloinen luonne, tarvitsee vielä aikaa.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA



Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/2015
Tyylikäs ja lihaksikas tumma tiikeri. Erinomainen pää, luomet voisivat olla tiiviimmät. 
Erinomainen runko, hieman lyhyt lantio, oikea-asentoiset raajat, hyvät tassut. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat.
AVO ERI1 SA PU4 SERTI

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Alonso FI47620/11
Komea rotumääritelmän mukainen uros. Erinomainen ilme, hyvä tilava runko, kauniit raajat, hieno 
väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta turhan laiskasti, rauhallinen olemus.
VAL ERI3 SA PU3

Djurhedens Astor Af Lise FI46314/14
Oikea koko ja mittasuhteet, kaunis pitkä pää, oikea-asentoiset raajat, riittävästi kulmautunut 
olkavarsi. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hieman lyhyt askel. Kaunis väri, hieno musta maski, voisi olla
tänään hieman pirtsakampi.
VAL ERI

Edendane’s News Flash FI27850/14
Rotumääritelmän mukainen uros, komea pitkä pää, terverakenteinen pitkä runko. Liikkuu hyvällä 
pitkällä askeleella. Kaunis keltainen väri, hyvä musta maski, miellyttävä katsella.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-16 ROP RYP-4

Euro Power Future Lord RKF3335406
Komea, hyväluustoinen aavistuksen pitkärunkoinen uros. Riittävän pitkä urosmainen pää. Komea 
eturinta, hienot raajat, leveä reisi. Liikkuu hyvällä askeleella. Rungossa hieno keltainen väri, pää 
tummanpuhuva.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
Komea, hyväluustoinen uros, aavistuksen pehmeä selkä. Vahva uroksen pää, riittävä kuonon pituus.
Hienot raajat ja tassut, kaunis syvänkeltainen väri. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman takamus 
korkealla.
VAL ERI4 SA

Ganteus Alfa Americano II Decimo SE48785/2013
Komea, hieman pitkärunkoinen uros. Hieno uroksen pää, jossa hieman reippaasti huulia. Liian 
suora olkavarsi, todella kaunis takaosa. Hyvä keltainen väri, liikkuu hyvin sivulta ja takaa.
VAL ERI

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Pitkä neiti tiikeri, lupaava nartun pää, niukka otsapenger, punottavat sidekalvot. Rungossa hienot 
raamit, oikea-asentoiset raajat, hieman lyhyt lantio. Kaunis tiikeriraidoitus, tarvitsee toki aikaa.
JUN ERI



Danemate Athena FI52506/15
Hyvät raamit omaava vielä kapea ja pitkärunkoinen narttu. Lupaava nartun pää, joka ei tarvitse lisää
huulia, luomet voisivat olla tiiviimmät. Suorahko olkavarsi joka näkyy korkeina etuliikkeinä. 
Kaunis takaosa, hieno keltainen väri.
JUN EH

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
JUN POISSA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Tänään erittäin takakorkea, kaunis pitkä pää, kauniit korvat. Hyvä kaula ja säkä, erinomainen 
etuosa. Lyhyt ja pysty lantio, liikkeessä hyvin takakorkea, tarvitsee siis paljon aikaa. Tumma 
keltainen väri, musta maski.
JUN EH

Edendane’s I’m Kind Of Diamond FI55366/15
Hieno vahva runko, oikea-asentoiset raajat, pitkä pää, lähes yhdensuuntaiset pään tasot. Liikkuu 
jäntevästi vielä hieman lyhyellä takapotkulla. Tumma keltainen väri, vielä hieman tuhkaa edessä, 
saa puhdistua.
JUN ERI3

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus, kaunis pitkä pää, hieno kaula. Hyvä etuosa, hieman 
lyhyt lantio, ihastuttava ryhti. Liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla, tumma keltainen väri, vielä 
hieman tuhkaa rinnassa, miellyttävä silmälle.
JUN ERI2 SA

Kibri-Lincoln Swedish Dancing Queen SE11627/2016
Vahva ja tyylikäs kaunispäinen narttu. Erinomainen ylä- ja alalinja, suora olkavarsi. Kaunis takaosa,
hyvät tassut. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, puhdas keltainen väri.
JUN ERI1 SA JV-16 VASERT

Red Rublev Never Never Land FI56149/15
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Kaunis pitkä pää, luomet voisivat olla tiiviimmät. Hieno kaula, 
tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu vielä hallitsemattomasti, tarvitsee paljon aikaa, mutta erittäin 
lupaavat raamit. Tumma tiikeri.
JUN ERI4

NUORTENLUOKKA

Blaaholms Rubin DK09615/2015
Kookas vahva narttu, oikeat pään tasot, kuono saisi olla pidempi. Hieman etuasentoinen lapa, 
kaunis takaosa, hyvät raajat ja tassut, voisi olla tiiviimpi liikkeessä. Pitkä rintakehä, masmalo saisi 
olla tyylikkäämpi, haalistunut keltainen väri, hailakka maski.
NUO ERI2

Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15
Sporttinen, jäntevä, lihaksikas hyvin feminiininen, kaunis pitkä pää. Hieno kaula, hyvä ylä- ja 
alalinja, eturinta saa kehittyä. Liikkuu hyvin löysin kyynärpäin, muuten tehokkaasti, kaunis väri.
NUO ERI1 SA SERTI



AVOINLUOKKA

Hoppingham’s I’m Hearsay Hot Hearsay FI28767/15
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
Sopiva koko, hyvä luusto, narttumainen pää, otsapenger saisi olla selvempi. Riittävästi kulmautunut
edestä, reilusti takaa, hieman pysty lantio. Liikkuu edestä suppuasentoisesti. Peruskeltainen väri, 
rauhallinen olemus.
VAL ERI

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Vahva ja tyylikäs, rotumääritelmän mukainen narttu. Hyvä runko, raajat ja tassut, liikkeet ok.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Euro Power Helsinki Rock FI40488/13
Vahva narttu jolla todella kaunis pää ja ilme. Oikea-asentoiset raajat, hyvä runko, seistessä mitä 
ihastuttavin, liikkeissä takakorkea, kaunis väri.
VAL ERI5 SA

Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13
Rotumääritelmän mukainen narttu, kaunis pää ja ilme. Jäntevä sporttinen ja lihaksikas runko, 
kauniit raajat. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-16 VSP

Liebe Doggen One Golden Girl SE53428/2013
Hieman urosmainen pää, vahva kallo, kaunis ylä- ja alalinja. Seistessä hienot raajat ja runko. 
Liikkeessä kovin irtonaiset kyynärpäät. Kaunis keltainen väri, hyvä musta maski.
VAL ERI

Smalltall’s Forever Yours SE49604/2014
Vahva ja tyylikäs, vahva pitkä nartun pää, yhdensuuntaiset tasot. Hyvä kaula ja säkä, erinomainen 
etu- ja takaosa, jo ylikulmautunut takaa. Liikkeessä selkä elää, kaunis keltainen väri.
VAL ERI3 SA PN4

VETERAANILUOKKA

Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
Seistessään rotumääritelmän mukainen narttu. Liikkeessä ymmärrettävästi ikä näkyy, kaunis pää, 
terve runkorakenne. Hyvä väri.
VET ERI2

Delphidon’s Graceful Girl FI59471/09
Kaunis ja tyylikäs rotumääritelmän mukainen narttu. Hieno pää, kaunis ilme, terverakenteinen 
runko. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
VET ERI1 SA PN3 VV-16 ROP-VET



Northwind Northern Light FI48204/08
VET POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
Erittäin tasainen ryhmä, yhtenäiset päätyypit. Terverakenteiset rungot, koko lauma kuin 
rotumääritelmästä leikattu, onnittelut!
KASV1 KP ROP-KASV.

Kennel Euro Power
Näyttävä ryhmä, jossa kovatasoisia yksilöitä, jopa tiikeri istuu keltaisten joukkoon. Jonkun verran 
iästä johtuvaa variaatiota eturinnoissa. Hienoa kasvatustyötä, onnittelut!
KASV2 KP

Kennel Hoppingham’s
KASV. EI ESITETTY


